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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชผ้ลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า
เพื่อเพิม่ความขาว ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง โดยการสุม่ตวัอย่าง การสุ่มแบบโควตา การสุ่ม
แบบเจาะจง และการสุ่มแบบอาศยัความสะดวก สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความ
เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดยีว ค่าความสมัพนัธ ์และการวเิคราะห์ความถดถอย
เชงิซอ้น 

 ผลการวจิยัพบว่า 
 ผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาวเป็นเพศหญิง อายุ 35 - 44 ปี 
การศึกษาสูงสุดอยู่ที่ระดับปรญิญาตร ีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/นักธุรกิจ และรายได้เฉลี่ย         
ต่อเดอืน 36,000 บาท ขึน้ไป ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามคดิเหน็ปัจจยัดา้นผลติภณัฑโ์ดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมี
ความคิดเห็นด้านศกัยภาพผลิตภัณฑ์และด้านผลิตภัณฑ์ควบอยู่ในระดบัมากที่สุด ผู้บรโิภคส่วนใหญ่มีความ
คดิเหน็การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และมคีวามคดิเหน็ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน
มากทีส่ดุ สว่นดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการสง่เสรมิการขายมคีวามคดิเหน็ในระดบัมาก 
           ผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า 
  ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ดา้นงบประมาณการซือ้โดยเฉลีย่
เท่ากบั 1,021 บาท ต่อ ครัง้ และดา้นความถีก่ารซือ้มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 5 ครัง้ ต่อ ปี 
ผูบ้รโิภคทีม่ ีเพศ อายุ อาชพี การศกึษาสงูสุด และรายได้เฉลีย่ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์บ ารุง
ผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ด้านงบประมาณเฉลี่ย (บาท/ครัง้) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และ.01 
 ผูบ้รโิภคที่ม ีเพศ อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อ
เพิม่ความขาว ดา้นความถี่เฉลีย่ ครัง้ ต่อ ปี แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และ.01 ปัจจยัดา้น
ผลติภณัฑ ์ในดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความ
ขาว ดา้นงบประมาณเฉลีย่ บาท ต่อ ครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ.05 โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในระดบัต ่ามากและ
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการส่งเสรมิการขาย และการประชาสมัพนัธ ์            
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มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ดา้นงบประมาณเฉลีย่ บาท ต่อ ครัง้ เพิม่ขึน้ และการตลาดทางตรงมผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อด้านงบประมาณเฉลี่ย บาท ต่อ ครัง้ ลดลง โดยตัวแปรดงักล่าวมผีลร้อยละ 2.40 อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ           
ทีร่ะดบั .05 การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการขายโดยใชพ้นกังาน มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ดา้นความถี่
เฉลีย่ ครัง้ ต่อ ปี เพิม่ขึน้ และการตลาดทางตรงมผีลต่อพฤตกิรรมดา้นความถีเ่ฉลีย่ ครัง้ ต่อ ปี ลดลง โดยตวัแปร
ดงักล่าวมผีลรอ้ยละ 5.40 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการซือ้ การสือ่สารแบบครบวงจร ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพิม่ความขาว 
 

Abstract 
 

 The purpose of this research was to study the factors influencing the purchasing behavior of 
consumer of facial whitening skincare in the Bangkok metropolitan area. The sample group for this 
research indicated four hundred consumers who bought facial whitening skincare products. The data was 
collected through a questionnaire by Simple Random Sampling, Quota Sampling, Purposive Sampling 
and Convenience Sampling. The data is analyzed in percentage through statistical methods including 
mean, standard deviation, one-way analysis of variance, Pearson product moment correlation coefficient 
and multiple regression analysis.    
 The results of this research were as follows: 
 The majority of consumers were female, aged between 35 - 44 years old, holding a Bachelor’s 
degree, working as entrepreneurs with a monthly income of 36,000 baht and over. The majority of the 
opinions of consumers toward overall product components were at a level of much. In terms of 
categories, were revealed that the opinions regarding of consumers, potential and augmented products 
were at a level of the most. The majority of the opinions of the consumers toward overall integrated 
marketing communications were at a level of much. In terms of categories, the opinions of consumers 
towards the salesman at a level of the most. The aspect of public relations and sales promotion at a 
level of much. Consumers purchasing behavior of facial whitening skincare were average expenses of 
1,021 baht per time and an average frequency of 5 times per year. 
 The hypotheses testing are found as follows:  
 Consumers of different ages, genders, occupations, education levels and income levels have 
different average expenses baht per time of facial whitening skincare, with statistical significance levels 
of .05 and .01. Consumers of different genders, occupations, and income levels have different average 
frequency times per year of facial whitening skincare purchases with a statistical significance level of .05 
and .01. The product components, in terms of basic products were correlated with the purchasing 
behavior of consumers of facial whitening skincare, with an average expense baht per time at a lower 
level and in the same direction with a statistical significance level of .05. Integrated marketing 
communications, in terms of sales promotions and public relations influenced the purchasing behavior of 
consumers of facial whitening skincare with an increase in average purchasing expenses baht per time. 
Direct marketing influenced the purchasing behavior of consumers of facial whitening skincare with a 
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decreased average purchasing expense baht per time with a statistical significance level of .05, with an 
adjusted R2 of about 2.40%. Integrated marketing communication in terms of salesman influenced the 
purchasing behavior of consumers of facial whitening skincare, an increase in the average purchasing 
frequency times per year. Direct marketing influenced the purchasing behavior of consumers of facial 
whitening skincare with a decreasing average purchasing frequency times per year with a statistical 
significance level of .01, with an adjusted R2 of about 5.40%. 
 
Keywords: Purchasing Behaviour, Intergrated Marketing Communications Influencing,  
    Facial Whitening Skincare 

 
บทน า 

ปัจจุบนักระแสการดูแลผวิพรรณและความงามก าลงัเกดิขึน้อย่างชดัเจนโดยเฉพาะเทรนผวิขาวสว่าง
กระจ่างใส ดูสุขภาพด ีบวกกบัค่านิยมของคนไทย ที่ใหค้วามส าคญัต่อคนผวิขาว ผ่องใส จะแสดงถึงสุขภาพที่ ด ี
และเป็นที่ยอมรบัในสงัคมมากกว่าคนผวิด า หมองคล ้า โดยผูบ้รโิภคทัง้เพศชาย และหญิง ได้หนัมาใส่ใจกบัการ
ดูแลผวิพรรณและความงามของตวัเองมากขึน้ แนวโน้มการผลติและการบรโิภคผลติภณัฑ์ความงาม จงึเพิม่ขึน้
ตามมาอย่างเหน็ไดช้ดั โดยผลติภณัฑ์ที่ได้รบัความนิยมเป็นอนัดบัหนึ่งกไ็ม่พ้นผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิ่ม
ความขาว จากการที่ผู้บรโิภคมีความต้องการในผลติภัณฑ์กลุ่มนี้มากขึน้ ท าให้ผลติภัณฑ์ที่มีในตลาด มีความ
หลากหลายมากขึน้ ทัง้ครมีบ ารุงผวิหน้า โลชัน่บ ารุงผิวหน้า และเซรัม่บ ารุงผิวหน้า รวมถึงการบรกิารหตัการ          
ในคลนิิค และสถาบนัเสรมิความงามชัน้น ากจ็ะมีหตัการเพื่อบ ารุงและปรบัสภาพผวิขาวด้วย (เครื่องส าอางไทย            
2 แสนลา้น ลุน้เออซีเีทรนดผ์ูบ้รโิภคดนัยอดโต 10%.  2559: ออนไลน์) 

ผลติภณัฑบ์ ารุงเพื่อผวิหน้าขาวกระจ่างใส ในทอ้งตลาดจะมกีารใส่ส่วนผสมทีอ่อกฤทธ ิเพื่อช่วยท าให้
เซลลข์องผวิหนังลดการสงัเคราะห์เมลานินทีช่ ัน้ผวิ โดยกลุ่มส่วนผสมทีช่่วยลดการสงัเคราะหเ์มลานิน ทีก่ล่าวไป
นัน้มหีลากหลายชนิด กลุ่มเป็นยาอนัตรายต้องควบคุมโดยแพทยแ์ละเครื่องส าอางค ์โดยการส ารวจในท้องตลาด
ปัจจุบนัพบว่า จะมผีลติภณัฑบ์ ารุงเพื่อผวิหน้าขาวกระจ่างใสออกมาขายมากมาย 

นายอนุชนา วชิเวช ผูอ้ านวยการโครงการบรษิทั ยูบเีอม็ เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั กล่าวว่า มูลค่า
ของตลาดสนิคา้ความงามทัว่โลกมกีารเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยตลอด 20 ปีทีผ่่านมา มอีตัราการเตบิโต
เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 4.5 ซึ่งที่มาของการเติบโตนัน้เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากรต่อหวั พร้อมกบัการ
เปลีย่นแปลงวถิชีวีติของประชากรโลกในปัจจุบนัทีห่นัมาใสใ่จเรื่องภาพลกัษณ์และดแูลสขุภาพมากกนัมากขึน้ โดย
คาดการณ์ว่าในปี 2017 ตลาดสนิคา้ความงามทัว่โลกจะมมีลูค่ารวมกว่า 9.3 ลา้นลา้นบาท สว่นในไทย ตลาดสนิคา้
ความงามมมีูลค่ามากถงึ 250,000 ลา้นบาท แบ่งเป็นมูลค่าจากการซื้อ - ขายภายในประเทศ 150,000 ลา้นบาท 
และการส่งออกอกี 100,000 ลา้นบาท โดยมกีารเตบิโตต่อเนื่องรอ้ยละ 8-10 ในทุกปี (ตลาดความงามอาเซยีนโต 
“กมัพชูา-เมยีนมา” จ่ายเพื่อสกนิแคร-์อาหารเสรมิ แนะไทยลงทุน.  2559: ออนไลน์) 

ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลผวิ (Skin care) ในไทย เป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน มี
มลูค่ารวมราว 35,752 ลา้นบาท โดยตลาด mass ซึง่เป็นตลาดใหญ่สุดในไทยนัน้ ผลติภณัฑด์แูลผวิหน้า มสีดัสว่น
รอ้ยละ 68 มอีตัราการเติบโตที่รอ้ยละ 5 (ตลาดผลติภณัฑ์เพื่อความงาม.  2559: ออนไลน์) ซึง่นักการตลาดควร
เขา้ใจถงึพฤตกิรรมการซือ้ ของผูบ้รโิภค จากปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการสื่อสารการตลาดแบบครบวร
จร เพื่อน าไปใชแ้ละพฒันากลยุทธท์างดา้นการตลาดต่อไป 
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ดว้ยการเตบิโตอย่างต่อเนื่องของตลาดผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาใน 
การศกึษาวจิยัหวัขอ้เรื่อง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และ การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บรโิภค ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พฒันาปรบัปรุงใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคและเป็นการปรบักลยุทธก์ารตลาดและการวางแผนการ
พฒันาผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ในอนาคตต่อไป 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บริโภค ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน  
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์หลกั ผลิตภัณฑ์พื้นฐาน ผลิตภัณฑ์ที่คาดหวัง  
ผลติภณัฑค์วบ ศกัยภาพของผลติภณัฑ ์ทีม่คีวามสมัพธัก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความ
ขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาปัจจยัด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ได้แก่ การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย  
การขายโดยใชพ้นกังาน การประชาสมัพนัธ ์การตลาดทางตรง ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า            
เพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 

1. ตวัแปรอสิระทีใ่ชใ้นการศกึษา (Independent Variables)  
1.1 ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร ์

1.1.1 เพศ 
1.1.1.1 ชาย 
1.1.1.2 หญงิ 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 15 - 24 ปี 
1.1.2.2 25 – 34 ปี 
1.1.2.3 35 – 44 ปี 
1.1.2.4 45 ปี ขึน้ไป 

1.1.3 ระดบัการศกึษาสงูสดุ 
1.1.3.1 ต ่ากว่าปรญิญาตร ี
1.1.3.2 ปรญิญาตร ี
1.1.3.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

1.1.4 อาชพีปัจจุบนั 
1.1.4.1 นกัเรยีน/นิสติ/นกัศกึษา 
1.1.4.2 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
1.1.4.3 พนกังานบรษิทัเอกชน/ลกูจา้ง 
1.1.4.4 ประกอบธุรกจิสว่นตวั/เจา้ของกจิการ/นกัธุรกจิ 
1.1.4.5 อื่นๆ โปรดระบุ ____________ 
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1.1.5 รายไดต่้อเดอืน 
1.1.5.1  6,000 - 15,999 บาท 
1.1.5.2 16,000 - 25,999 บาท 
1.1.5.3 26,000 - 35,999 บาท 
1.1.5.4 36,000 บาท ขึน้ไป 

1.2 ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์
1.2.1 ประโยชน์หลกั 
1.2.2 ผลติภณัฑพ์ืน้ฐาน 
1.2.3 ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 
1.2.4 ผลติภณัฑค์วบ 
1.2.5 ศกัยภาพผลติภณัฑ ์

1.3 ปัจจยัดา้นการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร 
1.3.1 การโฆษณา 
1.3.2 การสง่เสรมิการขาย 
1.3.3 การขายโดยใชพ้นกังาน 
1.3.4 การประชาสมัพนัธ ์
1.3.5 การตลาดทางตรง 

2. ตวัแปรตามทีใ่ชใ้นการศกึษา (Dependent Variable) พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุง 
ผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในด้านงบประมาณในการซื้อเฉลี่ย (บาท /ครัง้) 
และในดา้นความถีใ่นการซือ้เฉลีย่ (ครัง้/ปี) 

                   
สมมติฐานการวิจยั 

1. ผูบ้รโิภคที่มลีกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ อายุ อาชพี ระดบัการศกึษาสงูสุด และรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

2. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ประกอบดว้ย ประโยชน์หลกั ผลติภณัฑพ์ืน้ฐาน ผลติภณัฑ์คาดหวงั ผลติภณัฑ์
ควบ และศกัยภาพผลติภณัฑ ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ประกอบด้วย การโฆษณา การส่งเสรมิการขาย การขายโดยใช้
พนักงาน การประชาสมัพนัธ์ และการตลาดทางตรง มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิ่ม
ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรณ์ศาสตร์ Belch and Belch (2005) กล่าวว่า ตัวแปรด้าน
ประชากรศาสตร์ไดแ้ก่อายุ อาชพี และรายได้โดยน ามาเชื่อมโยงกบัความต้องการ พฤติกรรม การตดัสนิใจ และ
อตัราการใช้สินค้าของผู้บริโภค ซึ่งสามารถเข้าถึงและมีประสทิธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมาย ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้ทีม่แีนวโน้มสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ ในความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล 
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1. อายุ (Age) บุคคลที่มีอายุแตกต่างกนั จะมีความต้องการในสนิค้าและบรกิารที่แตกต่างกนั เช่น  
กลุ่มวยัรุ่นจะชอบทดลองสิง่แปลกใหม่และชอบสนิคา้ประเภทแฟชัน่ ส่วนกลุ่มผู้สงูอายุจะสนใจสนิค้าที่ เกี่ยวกบั
การรกัษาสขุภาพซึง่หากแบ่งช่วงกลุ่มอายุออกเป็นกลุ่มพฤตกิรรม จะไดก้ลุ่มทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั  

2. เพศ (Sex) เป็นตัวแปรที่มีความส าคัญในเรื่องของพฤติกรรมในการบริโภคมาก เพราะเพศที่
แตกต่างกนัมกัมทีศันคตกิารรบัรูแ้ละการตดัสนิใจในเรื่องการเลอืกสนิคา้ทีบ่รโิภคแตกต่าง โดยมากเกดิจากสาเหตุ
ในเรื่องของการได้รบัการเลีย้งดูการปลูกฝังนิสยัมาตัง้แต่ในวยัเดก็ โดยเฉพาะประเทศไทยซึง่มวีฒันธรรมในการ
เลีย้งดเูดก็ผูช้าย และเดก็ผูห้ญงิทีแ่ตกต่างกนัอย่างมากโดยส่วนใหญ่เดก็ผูช้ายจะถูกเลีย้งใหม้คีวามกลา้แสดงออก 
และมคีวามรบัผดิชอบเพื่อจะไดเ้ป็น หวัหน้าครอบครวัต่อไป สว่นเดก็ผูห้ญงิจะถูกเลีย้งดใูนลกัษณะทีใ่หส้งบเสงีย่ม
และเป็นผูต้ามหรอื เป็นภรรยาทีด่ ีท าใหม้พีฤตกิรรมทีม่แีนวโน้มในการไม่ค่อยกลา้แสดงความคดิเหน็ จากทีก่ล่าว
มา จึงอาจกล่าวได้ว่าในสงัคมไทยเพศชายมีแนวโน้มที่จะเป็นผู้ตัดสินใจซื้อสนิค้าและบริการของ ครอบครวั
มากกว่าเพศหญงิ  

3. สถานภาพการสมรส (Status) สมรส โสด หย่าร้าง หรือเป็นหม้าย ซึ่งในอดีตถึง ปัจจุบันเป็น
เป้าหมายที่ส าคญั ของการใช้ความพยายามทางการตลาดมาโดยตลอดและมีความส าคญัมากยิ่งขึ้นใน ส่วนที่
เกีย่วกบัหน่วยผูบ้รโิภคท าใหเ้กดิความตอ้งการในผลติภณัฑแ์ละพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั  

4. การศึกษา (Education) ผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มที่จะเลือกบรโิภคผลติภัณฑ์ที่มี คุณภาพดี
มากกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่า เน่ืองจากผูท้ีม่กีารศกึษาสงูจะมอีาชพีทีส่ามารถสรา้งรายไดส้งูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาต ่าจงึ
มแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกบรโิภคผลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพมากกว่า  
    5. อาชพี (Occupation) อาชพี ของแต่ละบุคคลจะน า ไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการ สนิค้าและ
บรกิารทีแ่ตกตางกนั เช่น เกษตรกร หรอืชาวนากจ็ะซือ้สนิคา้ทีจ่ าเป็นต่อการครองชพี และสนิคา้ทีเ่ป็นปัจจยัการ
ผลิตเป็นส่วนใหญ่ ส่วนพนักงานที่ท างานในบริษัทต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพ 
ขา้ราชการกจ็ะซือ้สนิคา้ทีจ่ าเป็น นกัธุรกจิกจ็ะซือ้สนิคา้เพื่อสรา้งภาพพจน์ใหก้บัตวัเองเป็นตน้ นกัการตลาดจะตอ้ง
ศกึษาว่าสนิคา้และบรกิารของบรษิทัเป็นทีต่อ้งการของกลุ่มอาชพีประเภทใด เพื่อทีจ่ะจดัเตรยีมสนิคา้ใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของกลุ่มเหล่าน้ีไดอ้ย่างเหมาะสม  

6. รายได้ (Income) หรือสถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) สถานภาพทาง 
เศรษฐกจิของบุคคลจะกระทบต่อตราสนิค้าและบรกิารที่ตดัสนิใจสถานภาพเหล่านี้ประกอบดว้ย รายได้การออม
ทรพัย์อ านาจการซื้อและทศันคติเกี่ยวกบัการจ่ายเงิน นักการตลาด ต้องสนใจแนวโน้มของรายได้ส่วนบุคคล 
เน่ืองจากรายไดจ้ะมผีลต่ออ านาจของการซือ้คนทีม่รีายไดต้ ่า จะมุ่งซือ้สนิคา้ทีจ่ าเป็นต่อการครองชพี และมคีวามไว
ต่อราคามาก ส่วนคนที่มรีายไดสู้ง จะมุ่งซื้อสนิค้าทีม่คีุณภาพด ีและราคาสงู โดยเน้นที่ภาพพจน์ของราคาสนิค้า
เป็นหลกั การศกึษาอาชพีและรายไดน้ัน้ มแีนวโน้มสมัพันธ ์กนัอย่างใกล้ชดิในความสมัพนัธ์เชงิเหตุและผล เช่น 
บุคคลทีม่กีารศกึษาสงูจะมโีอกาสเลอืกอาชพีทีส่ามารถสรา้งรายไดส้งูกว่าคนทีม่กีารศกึษาต ่ากว่า 

แนวคิดและทฤษฏีด้านการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร กาญจนรตัน์ รตันสนธิ (2544)               
กล่าวว่า ส่วนประสมการส่งเสรมิการตลาด เป็นเครื่องมอืการตดิต่อสื่อสารทางการตลาด  เพื่อแจง้ข่าวสาร จูงใจ               
สร้างเจตคติและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคหรือลูกค้าทางการตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด            
ทีส่ าคญัๆ ประกอบดว้ยเครื่องมอื 5 ประการ ดงันี้ 

   1. การโฆษณา (Advertising)  เป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ขายสนิค้ากบัผู้ซื้อสนิค้า โดยผ่านสื่อ 
ต่างๆ ไดแ้ก่ สิง่พมิพ ์วทิยุ โทรทศัน์  ป้ายโฆษณา การโฆษณาในโรงภาพยนตร ์ฯลฯ  

   2. การขายโดยใชพ้นกังานขาย (Personal Selling) เป็นการตดิต่อสือ่สารขอ้มลูโดยใชบุ้คคล เพื่อจงูใจ
ให้ซื้อ เป็นการขายโดยใช้พนักงานขายผลติภัณฑ์สนิค้าหรอืบรกิาร เป็นการติดต่อสื่อสารแบบ 2 ทาง เพื่อตอบ
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ค าถามต่างๆ ที่เกดิขึ้น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริโภคหรอืลูกค้าเกิดความต้องการซื้อสนิค้าที่มีประสทิธิภาพ           
มากทีสุ่ด โดยใชเ้ครื่องมอืในการส่งเสรมิการตลาดวธินีี้ใชไ้ด้ดกีบัระยะเวลาทีน่ าผลติภณัฑ์สนิคา้หรอืบรกิารเขา้สู่
ตลาดใหม่ๆ โดยมกีารใชร้่วมเครื่องมอืทางการตลาดน้ีร่วมกบัการสง่เสรมิการตลาดอื่นๆ  

3. การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) หมายถงึ เป็นการสง่เสรมิการขาย โดยการใชเ้ครื่องมอืต่างๆ 
ในทางการตลาดด้วยจุดมุ่งหมายที่จะเชิญชวนให้ซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการ โดยสามารถน า
เครื่องมอืที่ได้มากระตุ้นความ สนใจของผู้บรโิภคหรอืลูกค้าให้เกดิการอยากซื้อ โดยการส่งเสรมิการขายต้องใช้
ร่วมกบัการโฆษณาหรอืการขายโดยพนกังานขาย  

4. การประชาสมัพนัธ์ (Public Relation) หรอื PR หมายถึง เป็นการประชาสมัพนัธ์ (Public Relation)  
ทีม่กีารตดิต่อสือ่สารทางดา้นการประชาสมัพนัธท์ีม่อีทิธพิลต่อเจตคตทิี่ดต่ีอบรษิทัหรอืองคก์ารกลุ่มต่างๆ อาจเป็น
ผูบ้รโิภคหรอืลูกค้า ผู้ถอืหุน้ พนักงาน กลุ่มอนุรกัษ์สิง่แวดล้อม และวฒันธรรม รฐับาล ประชาชนในทอ้งถิ่นหรอื
กลุ่มอื่นๆ หรือเป็นการสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างองค์การและชุมชนโดยใช้การให้ข่าวเป็นเทคนิคในการ
ตดิต่อสือ่สารทีส่ าคญัเพื่อสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่สีรา้งความเขา้ใจและการยอมรบัจากผูบ้รโิภคหรอืลกูคา้หรอืชุมชน  

5. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นตลาดทางตรงซึ่งในระบบทางการตลาดแบบมปีฏสิมัพนัธ ์
ทีใ่ชส้ือ่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์หรอืการแลกเปลีย่นทีส่ามารถวดัได ้ปัจจุบนัมนีกัการตลาดใหค้วามส าคญั กบัเรื่อง
บทบาทกบัการตลาดทางตรงอย่างกวา้งขวางขึน้ เป็นบทบาทในการสร้างความสมัพนัธ์ในระยะยาวกบัผูบ้รโิภค
หรอืลกูคา้ เพิม่มากขึน้  

แนวคิดและทฤษฏีด้านพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค ปริญ ลักษิตานนท์ (2544: 54) ได้ให้
ความหมาย ของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคว่า หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบั
การเสาะหา และจดัหาการใชผ้ลติภณัฑ ์อกีทัง้ยงัรวมไปถงึ กระบวนการตดัสนิใจซึง่เกดิขึน้ก่อน และมสีว่นในการ
ก าหนดให้ม ีการกระท า การซือ้ของผูบ้รโิภค ซึ่งอาจเกดิได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ ด้านเหตุผล ด้านจติใจ ด้าน
อารมณ์ เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกเพื่อตอบสนองความต้องการเป็นอย่างไร เช่น ใครเป็นผู้ซื้อ ใครเป็นผู้ใช้ ซื้อ
อย่างไร ซื้อทีไ่หน มปีรมิาณที่มาก หรอืน้อยเพยีงใด และจะปรบัเปลีย่นวธิ ีหรอืแกปั้ญหาขดัขอ้งทีเ่กดิขึน้จาการ
แสดงออกทีเ่ป็นพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค์ของผูบ้รโิภค เช่น ความไม่ชอบ การต่อต้าน การวางเฉยต่อการเสนอ
ขายผลติภณัฑ ์เป็นต้น มาเป็นพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค ์เช่น เปลีย่นมาชอบ เปลีย่นมาสนบัสนุน และใหค้วามสนใจ
ต่อผลติภณัฑ ์โดยอาศยัการใชข้อ้มูลข่าวสาร การตดิต่อสื่อสารทางการตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ ไดแ้ก่ กลยุทธก์าร
สง่เสรมิการตลาดใน ดา้นการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย และการใชพ้นักงานขายอย่างมกีาร
ผสมผสานและสอดคลอ้งเพื่อโน้มน้าว ชกัจงูผูบ้รโิภค เพื่อน าไปสูพ่ฤตกิรรมการซือ้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีใ่ชผ้ลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่

ความขาว ทัง้เพศชายและหญงิ ทีม่อีายุ 15 ปีขึน้ไป โดยไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีใ่ชผ้ลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อ

เพิ่มความขาว ทัง้เพศชายและหญิง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จงึได้ก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่าง โดยใช้สูตรการค านวณที่ระดบัความเชื่อมัน่ 95% และยอมให้คลาดเคลื่อนได้  5% (นราศร ีไววนิชกุล. 
และชศูกัดิ ์อุดมศร.ี 2545: 133)  
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 ผลการวจิยั ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นส าคัญที่น ามา           
อภปิรายผลได ้ดงันี้  
 สมมติฐานท่ี 1 ผู้บรโิภคที่มลีกัษณะด้านประชากรศาสตร์แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์
บ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว แตกต่างกนั 
      เพศ ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาว            
ในด้านงบประมาณ (บาท/ครัง้) และในด้านความถี่ (ครัง้/ปี) แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 และ.01  
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความ
ขาว (บาท/ครัง้) มากกว่าเพศชาย เน่ืองจากเพศหญงิเป็นเพศทีช่อบดูแลตวัเองมากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบั
ทฤษฎีของ อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 38-39) กล่าวว่า จ านวนสตร ีที่ท างานนอกบ้านเพิม่มากขึน้เรื่อยๆ นักการ
ตลาด ตอ้งค านึงว่า ปัจจุบนั สตรเีป็นผูซ้ือ้รายใหญ่ซึง่ทีแ่ลว้มาผูช้ายเป็นผูต้ดัสนิใจซือ้ นอกจากนัน้บทบาทของสตรี
และบุรุษอาจมบีางส่วนทีซ่ ้ากนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กลัยาณี กรกรีต ิ(2555) ไดว้จิยัศกึษาพฤตกิรรม
การเลือกซื้อผลติภัณฑ์ช่วยให้ผวิขาวและปัจจยัที่มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ช่วยให้ผิวขาวของ
ผูบ้รโิภควยัท างานในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร พบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการเลอืกซือ้ซือ้
ผลติภณัฑช์่วยใหผ้วิขาวของผูบ้รโิภควยัท างานในอ าเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร 
       อายุ ผูบ้รโิภคอายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ในด้าน
งบประมาณ (บาท/ครัง้) แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้            
โดยผู้บริโภคอายุ 45 ปี ขึ้นไป มีงบประมาณในการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาวโดยเฉลี่ย              
(บาท/ครัง้) มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคอายุน้อย (15 – 24 ปี, 25 – 34 ปี, และ 35 – 44 ปี) เน่ืองจากอายุทีม่ากขึน้จงึมี
งบประมาณในการซื้อที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ (2538: 41-42) กล่าวว่ากลุ่ม
ผูบ้รโิภคอายุแตกต่างกนั จะมคีวามตอ้งการในสนิคา้และบรกิารที ่แตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นนัท
วลัย์ มติรประธาน (2554) ได้ศกึษา เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการซือ้ครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดด 
ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะสว่นบุคคล ดา้นอายุ มผีลต่อพฤติกรรมการ
ซือ้ครมีบ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั  
       ระดบัการศึกษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า
เพื่อเพิ่มความขาว แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 และ.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดย
ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีมงีบประมาณในการซื้อผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว
โดยเฉลี่ย (บาท/ครัง้) มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคที่มกีารศกึษาต ่ากว่า (ระดบัการศกึษาสูงสุดต ่ากว่าปรญิญาตร ีและ
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร)ี เนื่องจากการศกึษามผีลต่อรายได ้ดงันัน้ผูท้ีม่กีารศกึษาสงูมกัจะมงีบประมาณในการ
ซือ้ที่สงู ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Belch and Belch (2005) ที่กล่าวว่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่อายุ 
อาชพี และรายไดโ้ดยน ามาเชื่อมโยงกบัความตอ้งการ พฤตกิรรม การตดัสนิใจ และอตัราการใชส้นิคา้ของผูบ้รโิภค 
โดยผู้ที่มีการศึกษาสูง มีแนวโน้มที่จะเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มี คุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มีการศึกษาต ่า และ
สอดคล้องกบังานวจิยัของ พรรณวดี บุตรศรภีูมิ (2550) ได้ศกึษา การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรแบบครบ
วงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้ผลติภณัฑเ์สรมิความงามเพื่อบ ารุงผวิหน้าของผูห้ญงิวยัท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมความงาม              
ทีแ่ตกต่างกนั 
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     อาชีพ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว 
แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ .05 และ.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บริโภคที่มีอาชีพ
ประกอบธุรกจิส่วนตวั/เจา้ของกจิการ/นักธุรกจิ มงีบประมาณในการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว 
(บาท/ครัง้) มากกว่ากลุ่มผูบ้รโิภคอาชพีอื่น (อาชพีนกัเรยีน/นิสติ/นักศกึษา อาชพีขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ 
และอาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน/ลูกจา้ง) และในดา้นความถี่ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา มคีวามถี่
ในการซือ้ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว (ครัง้/ปี) มากกว่ากลุ่มผู้บรโิภคอาชพีอื่น (อาชพีขา้ราชการ/
พนักงานรฐัวสิาหกิจ อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน/ลูกจ้าง และประกอบธุรกจิส่วนตวั/เจ้าของกิจการ/นักธุรกจิ) 
เนื่องจากผู้ที่มีอาชีพที่ดีจะมีรายได้ที่ดีจึงส่งผลให้มีงบประมาณการซื้อที่สูงแต่อาจจะมีความถี่ในการซื้อน้อย             
ซีง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นันทวลัย ์มติรประธาน (2554) ไดศ้กึษา เรื่องปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ครมี
บ ารุงผวิกายเพื่อป้องกนัแสงแดด ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลการศกึษาพบว่า ลกัษณะสว่นบุคคล 
ด้านอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อครีมบ ารุงผิวกายเพื่อป้องกนัแสงแดดของผู้บรโิภคในกรุงเทพมหานคร 
แตกต่างกนั  
      รายได้ ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว 
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 และ.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ 
36,000 บาท ขึน้ไป มงีบประมาณในการซื้อผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว (บาท/ครัง้) มากกว่ากลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยกว่า 6,000 – 15,999 บาท, 16,000 - 25,999 บาท และ 26,000 - 35,999 บาท 
เน่ืองจากผู้ที่มรีายได้ยิง่สงูจะมงีบประมาณในการซื้อผลติภณัฑ์ที่มรีาคาสงู สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Belch and 
Belch (2005) กล่าวว่าคนที่มรีายได้สูง จะมุ่งซื้อสนิค้าที่มีคุณภาพด ีและราคาสูง โดยเน้นที่ภาพพจน์ของราคา
สนิคา้เป็นหลกั และซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รงัสยิา พวงจติร (2555) ไดศ้กึษาเครื่องมอืการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ และความภกัดต่ีอตราสนิคา้ของเครื่องส าอาง Oriental Princess ของ
ผูบ้รโิภคเพศหญงิ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องส าอาง 
Oriental Princess แตกต่างกนั 
  สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ด้านรูปลกัษณ์ผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ด้านงบประมาณในการซื้อโดย
เฉลีย่ (บาท/ครัง้) โดยมคีวามสมัพนัธใ์นระดบัต ่ามากและไปในทางเดยีวกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้เนื่องจากรปูลกัษณ์ภายนอกสามารถดงึดดูใหผู้บ้รโิภคสนใจ เช่น มาตรฐานของ
บรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้เป็นทีรู่จ้กั และฉลากมขีอ้มูลของสนิคา้ทีเ่พยีงพอ ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง Etzel; Walker 
& Stanton. (2007) ที่กล่าวว่า ผลติภัณฑ์ สามารถดึงดูดความสนใจ เพื่อต้องการความเป็นเจ้าของ เพื่อการใช ้
หรอืเพื่อการบรโิภค โดยที่สามารถสนองความต้องการของผู้บรโิภคได้ หรือการตอบสนองความต้องการของ
ผูบ้รโิภคทีถู่กน าเสนอของคุณลกัษณะต่าง ๆ ประกอบดว้ย บรรจุภณัฑ ์ส ีราคา คุณภาพ และ ตราสนิคา้ ซึง่อาจจะ
เป็นสนิคา้ บรกิาร สถานที ่บุคคล หรอืความคดิ ทีส่ามารถสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้ 

สมมติฐานท่ี 3 การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า
เพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากการวจิยั พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นส่งเสรมิการขาย และการประชาสมัพนัธ ์           
มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้าน
งบประมาณในการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/ครัง้) เพิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากการสง่เสรมิการ
ขายสามารถกระตุน้ใหเ้กดิการซือ้ในปรมิาณทีม่ากขึน้ และการประชาสมัพนัธถ์งึผลติภณัฑแ์ละองคก์รอยู่สม ่าเสมอ 
อาจก่อใหเ้กดิพฤติกรรมต่อผูบ้รโิภค ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Etzel Walker & 
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Stanton (2001) ทีก่ล่าวว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร เป็นเครื่องมอืการสื่อสารเพื่อสรา้งความพงึพอใจ 
ต่อตราสนิคา้หรอืบรกิาร หรอืความคดิ หรอืต่อบุคคล โดยใชเ้พื่อจูงใจ ใหเ้กดิความต้องการเพื่อเตอืนความทรงจ า
ในผลติภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมอีิทธพิลต่อความรู้สกึ ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ หรอืเป็นการติดต่อสื่อสาร 
เกีย่วกบัขอ้มลูระหว่างผูข้ายกบัผูซ้ือ้ เพื่อสรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมการซือ้ การตดิต่อสือ่สารอาจใช ้พนกังานขาย 
ท าการขาย การประชาสมัพนัธ ์และการตดิต่อสื่อสารโดยไม่ใช้คน  เครื่องมอืในการตดิต่อสื่อสารมหีลายประการ 
องคก์รอาจใชห้นึ่งหรอืหลายเครื่องมอื และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รงัสยิา พวงจติร (2555) ไดศ้กึษา เครื่องมอื
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ และความภักดีต่อตราสนิค้าของเครื่องส าอาง 
Oriental Princess ของผูบ้รโิภคเพศหญงิในเขตกรุงเทพมหานคร ทีพ่บ การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร ไดแ้ก่ 
การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง                    
มีความสัมพันธ์ ต่อพฤติกรรมการซื้ อ เครื่องส าอาง Oriental Princess ของผู้บ ริโภคเพศหญิ งใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

จากการวจิยั พบว่าการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการตลาดทางตรง มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ในดา้นงบประมาณในการซื้อ
โดยเฉลีย่ (บาท/ครัง้) ลดลง อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากผูผ้ลติอาจใช้การตลาดทางตรงอย่าง 
ไม่เหมาะสม เช่น การใชก้ารตลาดทางตรงโดยการใชโ้ทรศพัท ์และจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความ
ร าคาญและทศันคติที่ไม่ดต่ีอองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ ปรญิ ลกัษิตานนท์ (2544: 54) ซึ่งกล่าวว่าการ
ติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดใน ด้านการโฆษณา             
การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย และการใชพ้นกังานขายอย่างมกีารผสมผสานและสอดคลอ้งเพื่อโน้มน้าว 
ชกัจงูผูบ้รโิถค เพื่อน าไปสูพ่ฤตกิรรมการซือ้ โดยไม่รวมถงึการตลาดทางตรง 

จากการวจิยั พบว่าการขายโดยใชพ้นักงาน มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่
ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ (ครัง้/ปี) เพิม่ขึน้ อย่างมนียัส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 เน่ืองจากการขายโดยใชพ้นักงานเป็นการสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค และเมื่อพนกังานมี
ความรู้ในผลติภัณฑ์ ผู้บรโิภคกจ็ะเชื่อใจ และกลบัมาซื้อซ ้า  ซึ่งสอดคล้องกบัทฤษฎีของ กาญจนรตัน์ รตันสนธ ิ
(2544) ทีก่ล่าวว่าส่วนประสมการสง่เสรมิการตลาด เป็นเครื่องมอืการตดิต่อสื่อสารทางการตลาด เพื่อแจง้ขา่วสาร 
จูงใจ สรา้งเจตคติและพฤติกรรมการซื้อของผู้บรโิภค และสอดคล้องกบังานวจิยัของ เกล้ากมล สุรยินัต์ (2554)             
ไดศ้กึษา การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ และความพงึพอใจทีม่ผีลต่อความภกัดต่ีอตราสนิคา้เครื่องส าอาง
เกาหลแีบรนด ์Etude House ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ 
การสง่เสรมิการขาย การตลาดทางตรง การใชพ้นกังานขาย การใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์และการตลาดแบบปาก
ต่อปาก มคีวามสมัพนัธก์บัความภกัดต่ีอตราสนิคา้เครื่องส าอางเกาหลแีบรนด ์Etude House 

จากการวจิยั พบว่าการส่งเสรมิการขาย การตลาดทางตรง มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุง
ผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซือ้โดยเฉลีย่ (ครัง้/ปี) ลดลง 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .01 เนื่องจากผูผ้ลติท ากจิกรรมการตลาดทางตรงทีม่ากเกนิไป และถี่เกนิไป จงึ
ท าให้ผู้บรโิภครู้สกึว่าถูกน าเสนอขายมากจนเกนิไป จงึไม่สนใจการสื่อสารผ่าน การตลาดทางตรง จงึไม่เปิดรบั
เท่าที่ควร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ ปริญ ลักษิตานนท์ (2544: 54) การติดต่อสื่อสารทางการตลาดที่มี
ประสทิธภิาพ ได้แก่ กลยุทธก์ารส่งเสรมิการตลาดใน ด้านการโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การส่งเสรมิการขาย 
และการใช้พนักงานขายอย่างมกีารผสมผสานและสอดคล้องเพื่อโน้มน้าว ชกัจูงผู้บรโิถค เพื่อน าไปสู่พฤติกรรม 
การซือ้ โดยไม่รวมถงึการตลาดทางตรง 
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
จากผลการวจิยัเรื่อง ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์และการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมขีอ้เสนอแนะ ดงันี้ 
 1. ด้านประชากรศาสตร ์ผู้ผลติควรใหค้วามส าคญักบัตลาดเป้าหมายผู้บรโิภคเพศหญิง อายุ 45 ปี 
ขึน้ไป ที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี อาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/นักธุรกิจ ที่มีรายได ้
36,000 บาท ขึน้ไป เพื่อวางแผนก าหนดกลยุทธท์างการตลาดและปรบัปรุงผลติภณัฑ์ให้มคีวามหลากหลายมาก
ขึน้เพื่อรกัษาฐานลูกคา้กลุ่มนี้ไว้ เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได ้มผีลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นงบประมาณ
ในการซือ้โดยเฉลีย่ (บาท/ครัง้)  

      ผูผ้ลติควรศกึษาพฤตกิรรมทีเ่ปลีย่นแปลงของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายของผูบ้รโิภคเพศหญงิ ทีม่อีาชพี
นักเรยีน/นิสติ/นักศกึษา รายได้ตัง้แต่ 26,000 – 35,999 บาท โดยให้ความส าคญัในการเพิ่มคุณประโยชน์และ
คุณค่าของผลติภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาว เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้บรโิภคเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
เน่ืองจากผลการวจิยัพบว่า เพศ อาชพี และรายได ้มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความ
ขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้โดยเฉลีย่ (ครัง้/ปี)  
 2. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ในด้าน
รูปลักษณ์ผลิตภัณฑ์ โดยฉลากต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ เช่น รายละเอียดของสินค้า 
สว่นประกอบ วธิใีช ้และวนัหมดอายุ พฒันาตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั และบรรจุภณัฑต์อ้งมมีาตรฐาน เพื่อสรา้งความ
แตกต่างและโดนเด่น เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ในดา้นรปูลกัษณ์ผลติภณัฑม์คีวามสมัพนัธ์
กบัพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  ในระดบัต ่า
มากและไปในทศิทางเดยีวกนั 

       ผูผ้ลติควรให้ความส าคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพศกัยภาพผลติภณัฑ์ ของปัจจยัด้านผลติภณัฑ ์
เช่น การเพิม่ประสทิธภิาพในการลดเลอืนลิว้รอย ประสทิธภิาพในการป้องกนัผวิจากแสงแดด และประสทิธภิาพใน
การลดการเกดิสวิ เนื่องจากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัด้านผลติภัณฑ์ ในด้านศกัยภาพผลติภัณฑ์  มรีะดบัความ
คดิเหน็โดยรวมในระดบัมากทีส่ดุ 

       ผูผ้ลติควรใหค้วามส าคญักบัการสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผลติภณัฑค์วบ ของปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์เช่น 
ผลติภณัฑไ์ดร้บัการรบัรองว่าไม่ก่อใหเ้กดิอาการแพ ้มรีวีวิสนิคา้จากผูท้ีเ่คยทดลองใช ้และมกีารรบัประกนัความพงึ
พอใจของสนิคา้ เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์ผลติภณัฑค์วบ มรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมใน
ระดบัมากทีส่ดุ รองลงมาจากดา้นศกัยภาพผลติภณัฑ ์
 3. ปัจจยัด้านการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ผูผ้ลติควรใหค้วามส าคญักบัการประชาสมัพนัธใ์ห้
มากขึน้ เช่น การประชาสมัพนัธถ์งึเทคโนโลยใีหม่ทีน่ ามาเพิม่เตมิในผลติภณัฑ ์การประชาสมัพนัธเ์มื่อมสีนิคา้ใหม่ 
และการประชาสมัพนัธถ์ึงความส าเรจ็ขององคก์ร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสในการเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ และท าให้
ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จ ักมากขึ้น เนื่ องจากผลการวิจัย พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าเพื่อเพิ่มความขาว ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  

        ผูผ้ลติควรเพิม่ความหลากหลายของการสง่เสรมิการขาย เช่น การแจกสนิคา้ใหท้ดลองใช ้การแถม
สินค้าใหม่ให้ผู้บริโภคที่ยังไม่เคยใช้ และการให้ส่วนลดเมื่อซื้อสินค้ามากกว่า 1 รายการ เพื่อเพิ่มยอดขาย 
เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ดา้นการส่งเสรมิการขาย มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
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       ผู้ผลติควรให้ความส าคญั AIDA Model ซึ่งเป็นกระบวนการ กระตุ้นให้เกดิการรบัรู้ในผลติภณัฑ ์
(Attention) กระตุ้นใหเ้กดิความสนใจต่อผลติภณัฑ์ (Interest) กระตุ้นใหเ้กดิความต้องการในผลติภณัฑ์ (Desire) 
และก่อใหเ้กดิกระบวนการตดัสนิใจซื้อ (Action) โดยกระบวนการดงักล่าวสามารถกระท าผ่านพนักงานขาย เพื่อ
สรา้งความมัน่ใจในผลติภณัฑ ์และกระตุน้ความตอ้งการและการตดัสนิใจซือ้ใหม้ากขึน้ เนื่องจากผลการวจิยั พบว่า 
ปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ด้านการขายโดยใช้พนักงานขาย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อ
ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร  

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

1.  ควรมกีารศกึษาพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผูบ้รโิภค เพื่อศกึษาความพงึพอใจทีม่ต่ีอผลติภณัฑบ์ ารุง
ผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว เพื่อน ามาปรบัปรุงและพฒันาผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ 

2.  ควรมกีารศกึษา ปัจจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม
การซื้อผลติภัณฑ์บ ารุงผวิหน้าเพื่อเพิม่ความขาว ของผู้บรโิภคในเขตปรมิณฑล เพื่อเขา้ใจถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ เพื่อขยายตลาดและเพิม่ยอดขาย 

3.  ควรมกีารศกึษา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ที่มผีลพฤติกรรมซื้อผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้า
เพื่อเพิม่ความขาว ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อใหท้ราบถงึช่องทางทีผู่บ้รโิภคใชม้ากทีสุ่ด และจะได้
ท าการเพิม่ช่องทางใหม้ากขึน้เพื่อเพิม่และขยายตลาดไดม้ากขึน้ 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวจิยัฉบบันี้ ส าเรจ็สมบูรณ์ไดโ้ดยความกรุณาอย่างดยีิง่ของ อาจารย ์ดร.ณัฐยา ประดษิฐสวุรรณ อาจารย์
ที่ปรกึษา ที่ได้เสยีสละเวลาอนัมีค่าให้ค าแนะน า ปรกึษา และข้อเสนอแนะ และตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องอันเป็นประโยชน์ในการท าวิจัยครัง้นี้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณ          
เป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์จากท่าน รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริิกุตตา และ             
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการตรวจแบบสอบถามและเป็นกรรมการสอบ 
ตลอดจนใหค้ าแนะน าในงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านในภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ และคณาจารย์            
จากภาควชิาอื่นของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒทุกท่าน ที่ให้การอบรม สัง่สอน และประสทิธิป์ระสาทวิชาความรู ้
ตลอดจนประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ทัง้ในการท างาน และการด าเนินชวีติอย่างยิง่แก่ผูว้จิยั 
 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านทีไ่ดก้รุณาใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม 
 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ นิสิตปริญญาโท และผู้ที่มีพระคุณที่ไม่ได้กล่าวนามในที่นี้   ที่ให้ความช่วยเหลือ 
สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจดว้ยดตีลอดมา 
 คุณประโยชน์และความดขีองงานวจิยัการตลาดฉบบันี้ ผูว้จิยัขอมอบเป็นกตญัญูกตเวทติาคุณต่อ บดิา และ
มารดา คร ูอาจารย ์และผูม้พีระคุณ ทุกท่านทีไ่ดช้ีแ้นะแนวทางทีด่ ีแก่ผูว้จิยัตลอดมาจนส าเรจ็การศกึษา 
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